
 

Vážení prodejci,  

zveme Vás k účasti na Vánoční prodejní výstavě, kterou připravilo CKVS PELLYHO DOMY ve spolupráci se 

SŠPT z Velkého Poříčí. Koná se v pátek 8. prosince 2017 od 9 hodin do 17 hodin na sále Pellyho domů. 

Pokud máte zájem zúčastnit se, prosím vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu nebo emailem. Telefonické 

přihlášky nepřijímáme! Přihlášení na trhy je možné POUZE vyplněním této přihlášky. Přihlášky přijímáme 

nejpozději do 30. listopadu 2017 nebo naplnění kapacity.  

Centrum kultury, vzdělávání a sportu - Pellyho Domy, Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují,  

trhy@policko.cz , www.policko.cz/trhy  

Podmínky účasti:  

 včas a řádně vyplněná přihláška 

 umístění účastníka určuje výhradně pořadatel!!! 

 na sále budou přednostně umístěni prodejci, kteří se tohoto trhu zúčastnili v minulých letech.  

 pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje trhovce, kteří zároveň řemeslnou 
činnost předvádějí, zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce, je plně na posouzení 
pořadatele. Tématika vánoc a adventu vítána.  

 předváděním se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce 

 předvádění musí být nahlášeno předem již při přihlášení k akci - viz přihláška 

 pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo 
se nebude řídit pokyny pořadatele 

 pořadatel nebude dále přijímat ty prodejce, kteří se přihlásili na jakýkoliv z minulých trhů a bez 
předchozí písemné omluvy se akce nezúčastnili.  

Naši snahou je zorganizovat akci tak, aby se dobře cítili prodávající i kupující. Základní pravidlo: 
"rozhodnutí o přijetí/odmítnutí zájemce záleží plně na nás jako pořadatelích a na přijetí trhovce k 
akci není žádný nárok". Je pro nás nutnost vybírat z přihlášených trhovců ty, které k akci přijmeme a ty, 
které budeme nuceni případně odmítnout. 

 
Poplatek za prodejní místo: 

1x stůl=150Kč, 2x stůl=250Kč, 3x stůl=350Kč, 4x stůl= 500 Kč, 5x stůl=600 Kč, 6x stůl= 700Kč 
Poplatek za elektřinu…………………………………………….   50 Kč / den 

 
Informace: 
Elektřinu poskytujeme pouze prodejcům po předchozí domluvě a za podmínek: 

 Předložením platné revize elektrických zařízeních  a prodlužovacích přívodů splňujících krytí IP 44 

 Vlastní prodlužovací kabel v délce min. 30m a průřezu 2,5 mm 

 Celkový odběr do 4 kW 

Uzávěrka přihlášek do:  30. listopadu 2017 
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Název firmy: Klikněte sem a zadejte text.                                                                                                              

Jméno, Příjmení: Klikněte sem a zadejte text.                                                                                                  

Adresa (fakturační):Klikněte sem a zadejte text.                                            

IČ:             Klikněte sem a zadejte text.   DIČ:      Klikněte sem a zadejte text. 

TELEFON: Klikněte sem a zadejte text.   EMAIL: Klikněte sem a zadejte text.   

 

Máte prodej spojený i s předváděním řemesla? ☐ ANO  ☐ NE 

 

☐ Keramika/Sklo ☐ Dřevěné hračky ☐ Šperky/Bižuterie  ☐ Kosmetika/mýdla ☐ Svíčky  

☐ čaje/káva/čokoláda ☐ Dřevořezba  ☐ Sýry    ☐ Drátkování  ☐ Magnety/placky                         

☐ Háčkování  ☐ Bylinky/houby ☐ Formy/vykrajovátka ☐ Výrobky z proutí ☐ Kováři 

☐ Šité hračky/ozdoby ☐ Razítka  ☐ Ručně tkané koberce ☐ Ruční dekorace ☐ Med/medaři 

☐ Džemy  ☐ Vánoční ozdoby ☐ Jmelí    ☐ Ovoce/zelenina ☐ Koření 

☐ Masné výrobky ☐ Občerstvení Uveďte (např. langoše, trdelník, klobásy apod.)                                        

☐ Textil (čínský) ☐ Dětský textil   ☐ Ponožky    ☐ Hračky  ☐ Obuv  

☐ Spotřební zboží ☐ CD / DVD    ☐ Ostatní Uveďte konkrétní sortiment                                        

 

 
 

Rozměry stánku: šířka   m    x hloubka m      Elektřina: ☐ ANO         ☐ NE                     

☐ 1x stůl (70x70 cm)  ☐ 2x stůl (140x70 cm)    ☐ 3x stůl (210x70 cm) 

☐ 4x stůl (280x70 cm)   ☐ 5x stůl (350x70 cm)    ☐ 6x stůl (420x70 cm) 

Elektřina: ☐ ANO         ☐ NE                     

Další požadavky na místo: Klikněte sem a zadejte text a uveďte rozměr  

Poznámka pro pořadatele: Klikněte sem a zadejte text.   

1. PRODEJCE 

2. SORTIMENT (zaškrtněte se seznamu) 

3. POŽADAVEK NA MÍSTO – VNITŘNÍ PRODEJ 

 


